
U S N E S E N Í  
Z 8. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC, 
KONANÉ DNE 15. 4. 2014 

 

USNESENÍ Č. 312/2014 

Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 
 
I. Záměr prodeje pozemků 
1. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1378/2, při ul. Tanvaldská, v k. ú. 

Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 15.000,- Kč, formou výběrového řízení 
s právem přednosti vlastníka garáže bez č. p./č. e., stojící na p.p.č. 1378/2, v k. ú. Vratislavice nad 
Nisou. 

2. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1243/18, oddělené z p.p.č. 1243/17 a 
1243/18 dle GP č. 3454-19/2014 ze dne 12.3.2014, při ul. Náhorní, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, 
za minimální prodejní cenu 46.000,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků 
sousedních pozemků. 

3. Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 
 

II. Věcná břemena – služebnosti 
1. Rada města po projednání schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo zemního 

kabelového vedení NN, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 2061/1 a 2406 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 za podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši 17.000,-Kč bez 
DPH a za podmínek stanovených technickým odborem. 

2. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a 
provozování plynárenského zařízení - NTL plynovodní přípojky, vstupu a vjezdu v souvislosti 
se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského 
zařízení na p.p.č. 1405 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu neurčitou pro RWE GasNet, s.r.o., 
Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567 za cenu 500,-Kč bez DPH. 

3. Rada města po projednání schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení 
vodovodní přípojky, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 2301 v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě ve prospěch vlastníka p.p.č. 
2472/2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, paní Věry Richterové, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za 
předpokládanou cenu 5.000,- Kč bez DPH. 

4. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě 
zakládající právo zemního kabelového vedení NN, vstupu a vjezdu pro provozování a udržování na 
p.p.č. 1837/10 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 za podmínky úhrady zálohy ve výši 33.750,-Kč bez 
DPH. 

5. Rada města po projednání schvaluje zřízení služebnosti inženýrských sítí zakládající právo vedení 
vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a přípojky NN, vstupu a vjezdu pro jejich provozování a 
udržování na p.p.č. 643/2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušných 
inženýrských sítí ve prospěch vlastníka p.p.č. 643/108 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželů Bc. 
Václava a Ing. Heleny Záhorových, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za předpokládanou cenu 
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15.000,-Kč bez DPH. 
 

III. Změny usnesení - služebnosti  
1. Rada města po projednání:   
a) zrušuje usnesení č. 68/2012/III/1 ze dne 31.1.2012 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení kabelového vedení NN, 
vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 2133/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu 
životnosti inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 za cenu 
315.800,-Kč bez DPH. 
 
2. Rada města po projednání:   
a) zrušuje usnesení č. 191/2014/I/1 ze dne 4.3.2014 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení NTL plynovodní přípojky, 
vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 794 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu 
životnosti inženýrské sítě ve prospěch vlastníka p.p.č. 810 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, pana 
Miloslava Kořínka, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za předpokládanou cenu 5.000,- Kč bez DPH.  
 
3. Rada města po projednání:   
a) zrušuje usnesení č. 887/2013/I/5 ze dne 19.11.2013 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení 2 ks STL plynovodní 
přípojky, vstupu a vjezdu pro jejich provozování a udržování na p.p.č. 2787 v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou na dobu životnosti inženýrské sítě ve prospěch vlastníka p.p.č. 2874/3 v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, manželů Ing. Michala a Anny Schneiderových, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za 
předpokládanou cenu 10.000,-Kč bez DPH.   

USNESENÍ Č. 313/2014 

Smlouva o revolvingovém úvěru a Smlouva o zastavení pohledávky – MO Lbc 
Vratislavice n/N 

Rada města po projednání: 

z r u š u j e  

své usnesení č. 210/2014 ze dne 18.3.2014 

s o u h l a s í  

s uzavřením Smlouvy o revolvingovém úvěru a Smlouvy o zastavení pohledávky mezi Českou 
spořitelnou, a.s., a Městským obvodem Liberec – Vratislavice nad Nisou dle doplněné důvodové 
zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit materiál k projednání zastupitelstvu města. 

USNESENÍ Č. 314/2014 

Věcný záměr dohody o částečném narovnání mezi statutárním městem Liberec a 
společností ELTODO - CITELUM, s.r.o. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Věcný záměr dohody o částečném narovnání společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o., ze dne 
10.4.2014, který byl statutárnímu městu Liberec společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. doručen dne 
10.4.2014;  
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s c h v a l u j e  

1. Odmítnutí věcného záměru dohody o částečném narovnání společnosti ELTODO-CITELUM, 
s.r.o., ze dne 10. 4. 2014, který byl statutárnímu městu Liberec společností ELTODO-CITELUM, 
s.r.o. doručen dne 10.4.2014, včetně dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb, nájmu 
veřejného, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení a úpravě 
dalších práv a povinností TE 4210/06/0013 uzavřenou dne 31. května 2006 mezi společností 
ELTODO-CITELUM, s.r.o., a statutárním městem Liberec;  

 
2. Zrušení pracovní skupiny vytvořené za účelem vedení jednání ve věci věcného záměru dohody o 

narovnání ve složení:  
a. Mgr. Martina Rosenbergová, primátorka statutárního města Liberec  
b. Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku  
c. Mgr. Jan Audy, vedoucí odboru právní a veřejných zakázek  
d. Advokátní kancelář Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o.  

 
ke dni 15.4.2014 
 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce statutárního města Liberce,  
 
1. podat informaci o přijatém usnesení rady města zastupitelstvu statutárního města Liberec  

Termín: duben 2014  

 
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
2. informovat společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o., o výsledku projednání návrhu společnosti 

ELTODO-CITELUM, s.r.o., radou města 

Termín: duben 2014 

USNESENÍ Č. 315/2014 

Úhrada ceny za služebnost pro Libereckou IS, a. s., sídlem Mrštíkova 3, 461 71 
Liberec 3 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

v souladu s „Interním předpisem pro zřizování služebnosti“ do pozemků komunikace ve vlastnictví 
statutárního města Liberec nepožadovat finanční úhradu za zřízení služebnosti na akci „Zkapacitnění 
stávající sítě“ od společnosti Liberecká IS, a.s., sídlem Mrštíkova 3, 461 71, Liberec 3, 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
písemně informovat společnost Liberecká IS, a.s., o schválení služebnosti za uložení 
telekomunikačních sítí do pozemků komunikace ve vlastnictví statutárního města Liberec na akci 
„Zkapacitnění stávající sítě“ pro Libereckou IS, a.s., sídlem Mrštíkova 3, 461 71, Liberec 3 a to bez 
úhrady služebnosti.  

Termín: 05/2014 
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USNESENÍ Č. 316/2014 

Dětské dopravní hřiště ve městě Liberci 

Sdělení odboru investic a správy nemovitého majetku Libereckého kraje ze dne 2. 4. 
2014 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Sdělení odboru investic a správy nemovitého majetku Libereckého kraje ze dne 2.4.2014,  

a  s c h v a l u j e   

záměr ukládací podmínky ve věci bezúplatného převodu nemovitého majetku včetně vybavení tvořící 
soubor nemovitostí včetně movitého vybavení Dopravního hřiště ve městě Liberci, Zhořelecká č. p. 
147/38 v Liberci z Libereckého kraje na Statutární město Liberec pro Liberecký kraj, a to:  
Rada města Liberce souhlasí se záměrem bezúplatného převodu nemovitého majetku včetně vybavení 
tvořící soubor nemovitostí včetně movitého vybavení Dopravního hřiště ve městě Liberci, Zhořelecká 
č. p. 147/38 v Liberci z Libereckého kraje na Statutární město Liberec za podmínky, že po dobu 10 let 
ode dne provedení vkladu vlastnického práva zůstane dětské dopravní hřiště ve vlastnictví Statutárního 
města Liberec,  

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
písemně informovat odbor investic a správy nemovitého majetku o usnesení rady města. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 317/2014 

„Revitalizace Rochlice - lokalita Žitná - oblast Žitná a Ježkova“ 

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Výsledek otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná – 
oblast Žitná a Ježkova“ – zhotovitel stavby: EUROVIA CS, A.S., IČ 45274924, se sídlem Národní 10, 
113 19 Praha 1 s nabídkovou cenou 27,437.500,- Kč bez DPH,  

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
1. Předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 

nabídky v rámci otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace Rochlice – 
lokalita Žitná a Ježkova“ zhotoviteli stavby, a to vítězi řízení, společnosti EUROVIA CS, a.s., IČ 
45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1  

T: ihned  
2. Následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci otevřeného 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná a Ježkova“ – 
zhotovitel stavby, všem účastníkům výběrového řízení,  

T: ihned  
3. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením otevřeného zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná – oblast Žitná a Ježkova“ – 
zhotovitel stavby, předložit k podpisu příslušnou smlouvu o dílo s vítězem tohoto řízení, se 
společností EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1 a po jejím 
podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce.  
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T: 09/2014 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 318/2014 

„Revitalizace Rochlice - lokalita Žitná - oblast Žitná a Ježkova“ 

Podání dotační žádosti projektu „Revitalizace sídliště Rochlice – lokalita Žitná“ v 
upřesněném rozsahu jako součást Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – 
Regenerace sídliště Rochlice, který bude spolufinancovaný z Integrovaného 
operačního programu 5.2 a) 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

podání dotační žádosti projektu „Revitalizace sídliště Rochlice – lokalita Žitná“ v upřesněném rozsahu 
jako součást Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice, který bude 
spolufinancovaný z Integrovaného operačního programu 5.2 a),  

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku:  
zajistit podání dotační žádosti v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště 
Rochlice. 

T: květen 2014 

USNESENÍ Č. 319/2014 

Návrh správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu pro rok 2014 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu pro rok 2014, 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
předložit návrh správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu pro rok 2014 ke schválení na 4. 
zasedání zastupitelstva města.  

Termín: 24. 4. 2014 

USNESENÍ Č. 320/2014 

Návrh na přidělení dotací na podporu recyklace odpadů z rozpočtu Odboru správy 
veřejného majetku SML pro rok 2014 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s přidělením dotací v celkové výši 214.288,-Kč z rozpočtu odboru správy veřejného majetku, položky 
recyklace odpadu, následujícím žadatelům:  
 
1. Občanské sdružení D.R.A.K., Oblačná 450/1 Liberec 1, ve výši 32.212,-Kč  
2. Základní škola Na Výběžku 118, Liberec, p.o., ve výši 12.152,-Kč  
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3. Dům dětí a mládeže Větrník, p.o., Riegrova 16, Liberec 1, ve výši 57.712,-Kč  
4. Asociace NNO Libereckého kraje, U Nisy 362/6, Liberec 3, ve výši 112.212,-Kč  

s o u h l a s í   

s přidělením dotace v celkové výši 35.712,- Kč z rozpočtu odboru správy veřejného majetku, položky 
recyklace odpadu, žadateli (žádost byly přijata po termínu uzávěrky žádostí o dotaci):  
ČSOP ZO Kateřinky, K Lesnímu divadlu 39, Liberec 17, ve výši 35.712,- Kč  

a  u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
předložit návrh na přidělení dotací z rozpočtu odboru správy veřejného majetku pro rok 2014 na 
jednání zastupitelstva dne 24.4.2014. 

USNESENÍ Č. 321/2014 

Vyhlášení soutěže na podporu sběru směsných plastů 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

soutěž na podporu sběru směsných plastů, 
a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
zajistit vyhlášení, administraci a plnění cílů soutěže na podporu sběrných plastů.  

Kontrolní termín: listopad 2014 

USNESENÍ Č. 322/2014 

Výpůjčka kompostérů 2014 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. výpůjčku kompostérů K 390 vylosovaným občanům Liberce  
2. návrh smlouvy o výpůjčce 

a  s v ě ř u j e   

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, působnost uzavřít smlouvy o 
výpůjčce kompostérů K 390.  

T: 30.6.2014 

USNESENÍ Č. 323/2014 

Zpráva o stavu a rozvoji parkovacího systému Liberec 2013 – 2014 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Zprávu o stavu a rozvoji parkovacího systému Liberec 2013 – 2014. 
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USNESENÍ Č. 324/2014 

Schválení vyhrazených parkovacích stání pro invalidy včetně bezúplatného 
poskytnutí dopravního značení dle nových podmínek pro zřízení vyhrazeného 
parkovacího stání na komunikacích ve vlastnictví města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

 zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12 „P reservé“ na 
komunikaci Gutenbergova pro držitele ZTP Naďu Fišarovou 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného parkovacího 
stání pro držitele ZTP paní Naďu Fišarovou a to včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 na 
komunikaci Gutenbergova.  

Termín: květen 2014 

USNESENÍ Č. 325/2014 

Oprava komunikace Puškinova – 2. etapa 

Výběr zhotovitele stavby 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Variantu A:  
1. vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací výše uvedené akce v souladu se 

směrnicí Rady města Liberec č. 3RM Zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberec 
dle 4. kategorie zakázky malého rozsahu a dle zpracované projektové dokumentace 

 
2. předložený návrh „Zadávací dokumentace“ pro realizaci akce „Oprava komunikace  

Puškinova“  
3. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby  

 
Jmenovaní členové komisí:  
Komise pro otevírání obálek:  
Jmenovaní členové:  
1. Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku  
2. David Studený, zástupce odboru správy veřejného majetku  
3. Mgr. Eliška Čechová, odbor právní a veřejných zakázek  
 
Náhradníci:  
1. Bc. Jiří Kovačičin, vedoucí oddělení technické správy  
2. Ing. Václav Bahník, zástupce odboru správy veřejného majetku  
3. Ing. Alena Bláhová, odbor právní a veřejných zakázek  
 
Hodnotící komise:  
Jmenovaní členové:  
1. Mgr. Martina Rosenbergová, primátorka statutárního města Liberec  
2. Mgr. Jiří Šolc, náměstek primátorky pro ekonomiku a integraci úřadu  
3. Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku  
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4. David Studený, zástupce odboru správy veřejného majetku  
5. Mgr. Eliška Čechová, odbor právní a veřejných zakázek  
 
 
Náhradníci:  
1. Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník Magistrátu města Liberec  
2. Ing. Rutkovský Jiří, náměstek primátorky pro rozvoj a cestovní ruch  
3. Bc. Jiří Kovačičin, vedoucí oddělení technické správy  
4. Ing. Václav Bahník, zástupce odboru správy veřejného majetku  
5. Ing. Alena Bláhová, odbor právní a veřejných zakázek  
 

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
Varianta A  
1. v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek“ ve spolupráci s odborem právním a 

veřejných zakázek zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek výběrového 
řízení na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Oprava komunikace Puškinova“  

 

Termín: květen 2014  
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Oprava komunikace Puškinova“, 

předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení a vítězného uchazeče  
 

Termín: květen 2014  

3. zajistit audit bezpečnosti dopravy v této lokalitě a realizovat opatření ke zvýšení bezpečnosti. 

USNESENÍ Č. 326/2014 

Uzavření Smlouvy o Roznášce informačních/propagačních materiálů číslo 982407 -
1292 /2013 s platností do 31. 12. 2014 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

všeobecnou výjimku ze Směrnice Rady města č. 3 RM v souladu s bodem 6.19 této směrnice a 
uzavření smlouvy o distribuci Libereckého zpravodaje prostřednictvím služby „Smlouva o Roznášce 
informačních/propagačních materiálů” s Českou poštou, s. p., 

p o v ě ř u j e  

Ing. Jiřího Rutkovského, náměstka primátorky, podpisem smlouvy. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 327/2014 

Revokace části usnesení č. 149/2013 - Kapitalizace části dluhu a snížení splátky dluhu 
společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s revokací části usnesení zastupitelstva města č. 149/2013 ze dne 5. 9. 2013 ve znění: 
 

2. splácení zbylé pohledávky SAJ, a.s., vůči SML v roce 2013 ve výši 3.000.000,- Kč a od 
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roku 2014 ve výši 5,000.000,- Kč ročně 
3. návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 15. 7. 2010 

 
2. s novým zněním usnesení: 

 
1. splácení zbylé pohledávky SAJ, a. s., vůči SML v roce 2014 ve výši 2,000.000,- Kč a od roku 

2015 ve výši 5,000.000,- Kč ročně 
2. aktualizovaný návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 15. 7. 2010 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál pro projednání zastupitelstvu 
města. 

T: 24. 4. 2014 

USNESENÍ Č. 328/2014 

Návrh smlouvy o poskytování služeb provozu turistického informačního centra mezi 
statutárním městem Liberec, Mgr. Milanem Turkem a Kalendářem Liberecka, spol. 
s. r. o. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na základě bodu 6.19 směrnice 3RM, zadávání veřejných 
zakázek (Všeobecná výjimka pro radu města) a uzavření trojstranné smlouvy o poskytování služeb 
provozu turistického informačního centra mezi statutárním městem Liberec, Mgr. Milanem Turkem, 
IČ: 46031227 a Kalendářem Liberecka, spol. s. r. o., se sídlem Papírová 537, 460 01 Liberec, IČ: 
28739841; 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis smlouvy. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 329/2014 

Směnečný program na základě smlouvy o směnečném programu uzavřené mezi 
statutárním městem Liberec a Českou spořitelnou, a.s., dne 10. 3. 2014 („Smlouva o 
směnečném programu“), zajišťovací dokumentace Směnečného programu a další 
Dokumentace programu uvedená ve Smlouvě o směnečném programu (společně jako 
„Dokumentace programu“) Směnečný program dle nabídky České spořitelny, a.s. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s plněním Smlouvy o směnečném programu; 
2. s vystavením směnek do výše 700 mil. Kč v rámci schválené a podepsané Smlouvy o směnečném 

      programu a další Dokumentace programu; 
3. s uzavřením a plněním Smlouvy o zřízení budoucího zástavního práva k cenným papírům, která 

   má být uzavřena mezi statutárním městem Liberec a Českou spořitelnou, a.s., za účelem zajištění 
   pohledávek z Dokumentace programu, jež je přílohou č. 1 tohoto usnesení; 

4. s uzavřením a plněním Smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze smluv o vedení 
   bankovních účtů, která má být uzavřena mezi statutárním městem Liberec a Českou spořitelnou, 
   a.s., za účelem zajištění pohledávek z Dokumentace programu, jež je přílohou č. 2 tohoto usnesení; 
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5. s nákupem Komunálního dluhopisu statutárního města Liberec VAR/2025, ISIN CZ0001500102 v   
  objemu 70 ks (počet kusů představovaných sběrným dluhopisem, podíl na sběrném dluhopisu   
  70/200), každý s nominální hodnotou 10 mil Kč od České spořitelny, a.s., za cenu 700 mil. Kč    
  navýšenou o případný alikvótní úrok od data splatnosti posledního kuponu 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
předložit materiál k posouzení do nejbližšího finančního výboru a zastupitelstva města. 

Termín: 24. 4. 2014 

USNESENÍ Č. 330/2014 

Změna emisních podmínek a zástavní smlouvy vydaného komunálního dluhopisu a 
další dokumentace související se záměrem přefinancování dluhopisu 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

1. s novým zněním emisních podmínek dle dokumentu v příloze č. 1 
2. s dodatkem č. 1 k zástavní smlouvě k nemovitostem dle dokumentu v příloze č. 2 
3. s dodatkem č. 1 ke smlouvě s agentem pro zajištění dle dokumentu v příloze č. 3 
4. se zněním nového sběrného dluhopisu dle dokumentu v příloze č. 4 
5. s příkazem emitenta ke zrušení zaknihovaných dluhopisů dle dokumentu v příloze č. 5 
6. se zřízením zástavního práva k nemovitému majetku dle dokumentu v příloze č. 6 
7. se vzdáním se zástavního práva a potvrzením o zániku zástavního práva dle dokumentu 

v příloze č. 7 
8. s dodatkem č. 1 k úvěru reg. č. 40168613 - předčasné splacení KTK úvěru u PPF 

banky dle dokumentu v příloze č. 8 
9. s Mandátním dopisem – HSBC dle dokumentu v příloze č. 9 

 
   a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
1. předložit materiály 1. – 8. k posouzení do nejbližšího finančního výboru a ZM 
2. podepsat materiál 9. Mandátní dopis 

Termín: 24. 4. 2014 

USNESENÍ Č. 331/2014 

Návrh rozpočtového opatření č. 3a - DOTACE statutárního města Liberec na rok 
2014 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového opatření č. 3a - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2014 dle 
důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky města, předložit návrh rozpočtového opatření č. 3a - 
DOTACE statutárního města Liberec na rok 2014 zastupitelstvu města dne 24. 4. 2014 ke schválení. 
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USNESENÍ Č. 332/2014 

Návrh rozpočtového opatření č. 3b statutárního města Liberec na rok 2014 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového opatření č. 3b statutárního města Liberec na rok 2014 dle důvodové zprávy 

u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky města, předložit návrh rozpočtového opatření č. 3b 
statutárního města Liberec na rok 2014 zastupitelstvu města dne 24. 4. 2014 ke schválení. 

USNESENÍ Č. 333/2014 

„Pojištění majetku, odpovědnosti za škody a havarijní pojištění motorových vozidel 
Statutárního města Liberce“ - vyhlášení zadávacího řízení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce „Pojištění majetku, odpovědnosti 
za škody a havarijní pojištění motorových vozidel Statutárního města Liberce“ 

 
2. Složení komise pro otevírání obálek: 

1. Ing. Zbyněk Karban                                           vedoucí odboru ekonomiky 
2. Ing. Alena Bláhová                                                   referent odboru právního a veřejných zakázek 
3. Mgr. Jiří Šolc                                                      náměstek primátorky 

 
náhradníci: 

1. Ing. Jiří Rutkovský náměstek primátorky 
2. Mgr. Jan Audy                                                          vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 
3. Ing. David Pastva                                                vedoucí odboru sportu a cestovního ruchu 

 
3. Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 

1. Bc. Jiří Šolc                                                        náměstek primátorky 
2. Ing. Zbyněk Karban                                           vedoucí odboru ekonomiky 
3. Kamil Jan Svoboda                                            náměstek primátorky 
4. Ing. Jiří Rutkovský                                             náměstek primátorky 
5. Ing. Alena Bláhová                                                   referent odboru právního a veřejných zakázek 

 
náhradníci: 
1. Kamil Jan Svoboda náměstek primátorky 
2. Ing. Jana Karbanová                                                vedoucí oddělení rozpočtu a financování 
3. Mgr. Roman Král                                                     vedoucí odboru péče o občany 
4. Ing. David Pastva                                                     vedoucí odboru sportu a cestovního ruchu 
5. Mgr. Jan Audy                                                                vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
1. v souladu s přijatou zadávací dokumentací zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení 

zadávacího řízení „Pojištění majetku, odpovědnosti za škody a havarijní pojištění motorových 
vozidel Statutárního města Liberce“; 

Termín: 31. 8. 2014 
2. po vyhodnocení výše uvedeného zadávacího řízení předložit radě města ke schválení výsledek 

zadávacího řízení a nejvhodnějšího dodavatele; 
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Termín: 30. 9. 2014 
3. zajistit uzavření příslušných smluvních dokumentů s nejvhodnějším dodavatelem 

Termín: 15. 10. 2014 

USNESENÍ Č. 334/2014 

Majetkoprávní operace - prodej pozemků 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í   

dle jednotlivých usnesení přiložených materiálů: 
Rada města dne 15.4.2014 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 4099/6, k. ú. Liberec 
kupujícímu: 
1. Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 471 14 975  

sídlem Praha 9, Drahobejlova 1404/4                                                         
za kupní cenu 11.000,- Kč  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

2. Rada města dne 15.4.2014 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/276, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícímu: 
      Pavel Juriga,                           
      za kupní cenu 19.000,- Kč  
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode  
      dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
3. Rada města dne 15.4.2014 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/277, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícím: 
      manželé Pavel Holík,  
      a Monika Holíková,                     
      za kupní cenu 17.000,- Kč 
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode  
      dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
4. Rada města dne  15.4.2014 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/279, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícím: 
      manželé Roman Pasecký,  
      a Jana Pasecká, 
      za kupní cenu 17.000,- Kč 
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode  
      dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
5. Rada města dne  15.4.2014 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/283, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícímu: 
      Dominika Jurigová,                           
      za kupní cenu 17.000,- Kč  
 splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode  
      dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
6. Rada města dne  15.4.2014 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/285, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícímu: 
      Eva Odehnalová,  
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      za kupní cenu 19.000,- Kč 
 splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 

schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
7. Rada města dne  15.4.2014 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/286, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícím: 
      manželé Svatava Stejskalová,  
      a Ing. Milan Stejskal,  
     za kupní cenu 17.000,- Kč  
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne   
      schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
8. Rada města dne  15.4.2014 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/287, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícím: 
      manželé Petr Šída,  
      a Alena Šídová,  
      za kupní cenu 17.000,- Kč  

splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

9. Rada města dne 15.4.2014 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/288, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícím: 
      manželé Michal Roštejnský,  
      a Daniela Roštejnská,  
      za kupní cenu 17.000,- Kč  
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode  
      dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
10. Rada města dne  15.4.2014 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/289, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícím: 
      manželé Tomáš Fejgl,  
      a Pavla Fejglová,  
      za kupní cenu 17.000,- Kč  
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne     
      schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
11. Rada města dne 15.4.2014 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/291, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícím: 
      manželé Ing. Soňa Kohoutová,  
      a Pavel Kohout, 
      za kupní cenu 17.000,-Kč  
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode  
      dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
12. Rada města dne  15.4.2014 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/293, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícím: 
      manželé Michal Najman, 
      a Markéta Najmanová, 
      za kupní cenu 17.000,- Kč  
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne     
      schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
13. Rada města dne  15.4.2014 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/294, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícím: 
      manželé JUDr. Lubomír Strnad,  
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      a Olga Strnadová,  
      za kupní cenu 17.000,- Kč 
 splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode  
      dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
14. Rada města dne 15.4.2014 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/296, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícímu: 
      Ing. Blanka Kovářová,  
      za kupní cenu 18.000,- Kč 
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne    
      schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
15. Rada města dne  15.4.2014 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/298, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícím: 
      manželé Jindřich Strádal,  
      a Zdenka Strádalová,  
      za kupní cenu 17.000,- Kč  
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne      
      schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
16. Rada města dne 15.4.2014 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/299, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícímu: 
      Ing. Ladislav Milský,                            
      za kupní cenu 17.001,- Kč 
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne     
      schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
17. Rada města dne  15.4.2014 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/300, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícím: 
      manželé Ing. Slavomír Němeček,  
      a JUDr. Iva Němečková,  
      za kupní cenu 18.000,- Kč  
 splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne  
      schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
18. Rada města dne 15.4.2014 souhlasí s prodejem nemovitostí: 
      pozemky p. č. 1569/301, 1569/302, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícímu:  
      Ing. Stanislav Jordán,  
     za kupní cenu 33.000,- Kč  
    splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení         
    majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

19. Rada města dne  15.4.2014 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/303, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícím: 
      manželé Jana Juhasová,  
      a Milan Juhas,  
      za kupní cenu 18.000,- Kč  
 splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne  
      schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
20. Rada města dne  15.4.2014 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/304, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícím: 
      manželé Miloš Pleštil, 
      a Blanka Pleštilová,  
      za kupní cenu 17.000,- Kč 
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 splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne  
      schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.                           
21. Rada města dne  15.4.2014 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/305, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícím: 
      manželé Ing. Tomáš Jirouš,  
      a Ing. Jana Jiroušová,  
      za kupní cenu 17.000,- Kč  
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode  
      dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
22. Rada města dne  15.4.2014 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/306, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícímu:    
      Ing. Miroslav Cejnar,  
      za kupní cenu 20.100,- Kč  
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne    
      schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
23. Rada města dne 15.4.2014 souhlasí s prodejem nemovitostí: 

pozemky p. č. 326, 327, k. ú. Rudolfov 
kupující:  
M&M investiční, s.r.o., IČ: 28779827, 
se sídlem Nádražní 535/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
za kupní cenu 253.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

24. Rada města dne 15. 4. 2014 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 729/3, k. ú. Krásná Studánka 
kupujícím:  
Šárka Kubínová,  
Tomáš Kubín,  
za kupní cenu 156.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky města, předložit majetkoprávní operace ke schválení 
zastupitelstvu města. 

T: 24. 4. 2014 

USNESENÍ Č. 335/2014 

Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

dle jednotlivých usnesení přiložených materiálů: 
1. Rada města dne  15. 4. 2014  souhlasí se  záměrem  prodeje  pozemku p. č. 1734, k, ú. Liberec  

formou výběrového řízení  s právem přednosti vlastníků pozemku p. č. 1732, k. ú. Liberec, za cenu  
31.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

2. Rada města dne 15.4.2014 souhlasí se záměrem prodeje pozemků p. č. 2575/5  včetně  stavby, 
části pozemku p. č. 2575/18, 2575/19, k. ú. Liberec za cenu cca 41.000,- Kč + cenu dle ZP formou 
výběrového řízení za podmínky zřízení služebnosti dle požadavků SM a OD. 

3. Rada města dne 15.4.2014 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č.3326/65, k. ú. Liberec 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka stavby na tomto pozemku za cenu 7.000,-
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Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
4. Rada města dne 15.4.2014 souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 3485, k. ú. Liberec 

formou výběrového řízení za cenu cca 384.000,-Kč s právem přednosti vlastníka pozemků p. č. 
3483/2, 3484 a stavby na těchto pozemcích za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

5. Rada města dne  15. 4. 2014  souhlasí se  záměrem  prodeje části pozemku p. č. 5794/1, k, ú. 
Liberec  formou výběrového řízení  s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 1042, k. ú. Liberec, 
za cenu cca 13.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

6. Rada města dne  15. 4. 2014  souhlasí se  záměrem  prodeje pozemku p. č. 264/2, k. ú. Františkov 
u Liberce formou výběrového řízení za cenu stanovenou dle ZP ve výši  1,076.000,- Kč 

7. Rada města dne  15. 4. 2014  souhlasí se  záměrem  prodeje  pozemku p. č. 434/6, k. ú. Nové 
Pavlovice,  formou výběrového řízení  s právem přednosti vlastníků souvisejících pozemků, za 
cenu 20.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

8. Rada města dne 15.4.2014 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č.1569/297, k. ú. Starý 
Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na tomto pozemku za cenu 
17.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

9. Rada města dne  15. 4. 2014  neschvaluje záměr prodeje  pozemků  p.č. 1747/32, 1747/33 část, 
1747/54, k. ú. Starý Harcov, formou výběrového řízení s právem přednosti společenství vlastníků 
budovy na pozemku p.č. 1747/55, k. ú. Starý Harcov,  za cenu cca 155.000,- Kč, za předpokladu 
vyrovnání nejvyšší nabídky  

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky města, předložit majetkoprávní operace ke schválení 
zastupitelstvu města. 
          T: 24. 4. 2014 

USNESENÍ Č. 336/2014 

Majetkoprávní operace - záměr bezúplatného převodu objektu 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í   

se záměrem bezúplatného převodu objektu občanské vybavenosti, ul. Křižíkova, Liberec 9, na pozemku 
p. č. 414/9, k. ú. Janův Důl, vlastníkovi pozemku p. č. 414/9, k. ú. Janův Důl TJ Sokol Liberec 3 - 
Františkov, IČ: 44225008, se sídlem Liberec 1, Voroněžská 144        

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky města, předložit majetkoprávní operaci ke schválení 
zastupitelstvu města 
          T: 24. 4. 2014 

USNESENÍ Č. 337/2014 

Majetkoprávní operace - revokace usnesení - smlouva o výpůjčce 

Rada města projednání  

z r u š u j e  

usnesení č. 229/2014 z Rady města dne 18.3.2014 

s c h v a l u j e  

výpůjčku pozemků p. č. 337/4, 337/10 – celkem 2.135m2 (údržba pozemků), vše v k. ú. Radčice u 
Krásné Studánky na dobu určitou 10ti let pro ČSOP- ZO Kateřinky, IČ: 75113252, zastoupený 
předsedou Ing. Arch. Ladislavem Davidem, se sídlem K Lesnímu Divadlu 39, 46014 Liberec 17 
a  u k l á d á   
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Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru majetkové správy, zajistit zpracování smlouvy 
o výpůjčce. 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 338/2014 

Ukončení nájemních smluv dohodou 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

dle jednotlivých usnesení přiložených materiálů: 
1. Rada města schvaluje ukončení dohodou nájemní smlouvu reg. č. 2540/2/97/707 na část pozemku 

p. č. 1171/2, v k. ú. Rochlice u Liberce ke dni 31.3.2014 pro Stanislava Brojera,  
2. Rada města schvaluje ukončení dohodou nájemní smlouvu reg. č. 2501/98/0862 na část pozemku p. 

č. 418/1, v k. ú. Františkov u Liberce ke dni 31.3.2014 pro Jaroslava Hlubučka,  
 

a  u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru majetkové správy, vydat pokyn k ukončení 
nájemních smluv k 31.3.2014. 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 339/2014 

Majetkoprávní operace  -  Služebnosti 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

dle jednotlivých usnesení přiložených materiálů: 
1. Rada města dne 15. 4. 2014 schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné 

břemeno služebnosti inženýrské sítě zakládá právo uložení plynárenského zařízení včetně jeho 
součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů (akce: přeložka NTL plynovodní přípojky), 
vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku  p.  č.  350/1, k. ú. Rochlice u Liberce, na 
dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, ve prospěch: RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 
Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za podmínky složení zálohy ve výši 10.000,- Kč bez DPH. Šíře 
věcného břemene bude1 m na obě strany od půdorysu plynárenského zařízení; 

2. Rada města dne 15. 4. 2014 schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné 
břemeno služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, 
úpravy obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (kabelové vedení NN), vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 1568/2, k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu  
existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, za cenu 1.600,- Kč bez DPH; 

3. Rada města dne 15. 4. 2014 schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné 
břemeno služebnosti inženýrské sítě zakládá právo uložení plynárenského zařízení včetně jeho 
součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů (akce: přeložka STL plynovodu pod garáží 
RD Valašská 591/3, Liberec), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 657, 
105/26, 105/27, 105/10, k. ú. Dolní Hanychov, na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, ve 
prospěch: RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za 
podmínky složení zálohy ve výši 5.400,- Kč bez DPH. Šíře věcného břemene bude1 m na obě 
strany od půdorysu plynárenského zařízení;  

4. Rada města dne 15. 4. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě a to: uložení  HDPE 
trubek s optickým  kabelem, vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemcích p.  č.  217/15, 217/25, 
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217/26, 217/55, 383, 390, 393/2, 575/1, 835/1, 843/1, 891, 892/1, 892/10, 892/11, 892/16, 892/17, 
892/18, k. ú. Františkov u Liberce, na pozemcích p. č. 254/4, 311/19, 1005/2, 1005/3, 1005/4, 
1005/5, 1005/6, 1005/7, 1005/8, 1005/9, 1005/25, 1005/37, 1005/39, 1005/43, 1014, 1015, 1016/1, 
1018, 1032/1, 1033/1, 1046, 1047, 1048/1, 1049, 1050/1, 1075/1, 1092, 1093/1, 1093/2, 1096, 
1098, 1109, 1110, 1112, 1123, k. ú. Horní Růžodol, na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, ve 
prospěch T-Mobile Czech Republic, a. s., Tomíčkova 2144/1, 14900 Praha 4, IČ 64949681, za 
cenu 1.000,- Kč bez DPH; 

5. Rada města dne 15. 4. 2014 schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné 
břemeno služebnosti inženýrské sítě zakládá právo uložení plynárenského zařízení včetně jeho 
součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů (akce Reko MS Liberec – Generála Svobody 
+6-STL plynovody a STL plynovodní přípojky), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemcích p. č.  866/2, 903/4, 915/33, 920/4, 920/5, 920/8, k. ú. Staré Pavlovice, na dobu  
životnosti příslušné inženýrské sítě, ve prospěch: RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí 
nad Labem, IČ 272 95 567, za podmínky složení zálohy ve výši 47.500,- Kč bez DPH. Šíře 
věcného břemene bude 1 m na obě strany od půdorysu plynárenského zařízení;  

6. Rada města dne 15. 4. 2014 schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné 
břemeno služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, 
úpravy obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (kabelové vedení NN), vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 2147/1, k. ú. Ruprechtice, na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035,  
za podmínky složení zálohy ve výši  8.800,- Kč bez DPH; 

7. Rada města dne 15. 4. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení STL plynovodní přípojky, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 920/4, k. ú. Staré Pavlovice, na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě, ve 
prospěch vlastníka pozemku p. č. 913, k. ú. Staré Pavlovice, kterým je v současné době Mocová 
Eva, Generála Svobody 150/94, Liberec XII-Staré Pavlovice, 46001 Liberec. Za podmínky složení 
zálohy ve výši 1.000,- Kč bez DPH; 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zajistit zpracování jednotlivých 
věcných břemen dle schválených usnesení.  
          T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 340/2014 

Majetkoprávní operace  - Změna usnesení – služebnosti 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

dle jednotlivých usnesení přiložených materiálů: 
1. Rada města po projednání dne 15. 4. 2014:  

a) zrušuje usnesení č. 434/2011/XII/6 ze dne 21. 6. 2011 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě a to: strpění uložení  kabelového vedení NN, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 6402, k. ú. Liberec a na pozemku p. č. 
1718, k. ú. Starý Harcov na dobu existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, 
a. s.,  Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 23 600,- Kč bez DPH.  

2. Rada města po projednání dne 15. 4. 2014:  
a) zrušuje usnesení č. 434/2011/XII/7 ze dne 21. 6. 2011 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě a to: strpění uložení kabelového vedení NN a 
rozpojovacích pilířů, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1558/4, 1558/32, 
1567/2, 1568/2,  1578/2  k. ú. Rochlice u Liberce na dobu existence stavby příslušné inženýrské 
sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 75.800,- Kč bez 
DPH.  

3. Rada města po projednání dne 15. 4. 2014:  
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a) zrušuje usnesení č.548/2013/I/12 ze dne 16. 7. 2013 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě a to: strpění  uložení kanalizační přípojky, příjezdu 
a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1238/3,  k. ú. Starý Harcov, na dobu  
existence stavby  ve prospěch  vlastníka pozemku  p. č. 801/1, k. ú. Starý Harcov jehož součástí je 
budova č. p. 164, Liberec XV – Starý Harcov, kterým je v současné době Srna Martin, za cenu 
1.000,- Kč bez DPH. 

4. Rada města po projednání dne 15. 4. 2014:  
a) zrušuje usnesení č. 633/2012/V/41 ze dne 28. 8. 2012 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě a to: strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd 
a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 323/1  k. ú. Doubí u Liberce, na dobu  
existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035,  za cenu 1.000,- Kč bez DPH. 

5. Rada města po projednání dne 15. 4. 2014:  
a) zrušuje usnesení č. 364/2012/IX/24 ze dne 22. 5. 2012 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě a to: strpění uložení  zemních  kabelů  NN,  přístup 
a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 943,  k. ú. Doubí u Liberce na dobu  existence 
stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ   Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, 
za cenu 1.400,- Kč bez DPH.  

6. Rada města po projednání dne 15. 4. 2014:  
a) zrušuje usnesení č. 897/2012/VII/30 ze dne 20. 11. 2012 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě a to: strpění uložení  kabelového  vedení  NN,  
přístup a příjezd pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 630,  k. ú. Radčice u Krásné Studánky  
na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ   Distribuce,  a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035, za cenu 10.000,- Kč bez DPH.  

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, zastupující vedoucího odboru majetkové správy, zajistit zpracování jednotlivých 
věcných břemen dle schválených usnesení.  

T: neodkladně 

 

USNESENÍ Č. 341/2014 

Změna rozsahu a doby platnosti nájemní smlouvy č. j. 8009/2011/09 – BOOM -
nábytek, s.r.o., (areál bývalých Libereckých výstavních trhů) 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1/2014, dle přílohy, k nájemní smlouvě č. j. 8009/2011/09 s firmou BOOM - 
nábytek, s.r.o., IČ: 25484044, Ruprechtická 16, 460 14, Liberec 14. Tímto dodatkem se mění předmět 
nájmu, doba nájmu na dobu určitou od 1.7.2014 do 30.6.2017, cena nájemného na 16.694,- Kč/měsíc a 
podmínky odběru energií. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají v platnosti 

a  u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřená zastupováním vedoucí odboru majetkové správy, vydat pokyn k uzavření 
dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. j. 8009/2011/09.         

T: neodkladně 
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USNESENÍ Č. 342/2014 

Záměr pronájmu pavilonu „G“ v areálu bývalých Libereckých výstavních trhů 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

záměr dlouhodobého pronájmu pavilonu „G“ v areálu bývalých Libereckých výstavních trhů dle 
stanovených podmínek  

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, vypsat výběrové řízení 
dle schválených podmínek“. 

T: 04/2014 

USNESENÍ Č. 343/2014 

Nevyužití předkupního práva - garáž na pozemku p. č. 3100/3, k. ú. Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

nevyužití předkupního práva statutárního města Liberec k nemovitosti, a to garáže na pozemku p. č. 
3100/3, k. ú. Liberec, za celkovou cenu 120.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, informovat vlastníka 
nemovitosti o rozhodnutí rady města. 

T: neodkladně 

 
Středisko výchovné péče Na Výšinách 451, Liberec 5 

Tento bod byl stažen z programu jednání.  

USNESENÍ Č. 344/2014 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í   

s návrhem na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši 
6,980.000,- Kč na akce viz. tabulka 1.  

a  u k l á d á   

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky,  
předložit návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši 
6,980.000,- Kč zastupitelstvu města ke schválení.  

T: 24.4.2014 

 
Zrušení zadávacího řízení - Správa bytových domů 

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.  
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USNESENÍ Č. 345/2014 

MŠ Čtyřlístek, Tovačovského 166/27, Liberec 14 - oprava omítek a odizolování zdiva 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

1. Zadávací podmínky pro výběr dodavatele akce „MŠ Čtyřlístek, Tovačovského 166/27, Liberec 14 - 
oprava omítek a odizolování zdiva“ zadávanou formou veřejné zakázky malého rozsahu III. 
kategorie 

2. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele akce a to: 
 

Komise pro otevírání obálek: 
Jmenovaní členové: 
- Ivana Roncová   pověř. ved. odb. MS 
- Vladimír Vavřena   odd. MSSO 
- zástupce odboru právního a veřejných zakázek 
 
Náhradníci: 
- Pavel Podlipný   pověř. ved. odd. MSSO 
- Jitka Pekařová    odd. MSSO 
- zástupce odboru právního a veřejných zakázek 

 
Hodnotící komise: 
Jmenovaní členové: 
- Mgr. Jiří Šolc   náměstek primátorky 
- Ivana Roncová   pověř. ved. odb. MS 
- Pavel Podlipný   pověř. ved. odd. MSSO 
- Vladimír Vavřena         odd. MSSO 
- zástupce odboru právního a veřejných zakázek 
 
Náhradníci: 
- Kamil Jan Svoboda  náměstek primátorky 
- Jitka Pekařová   odd. MSSO 
- Jiří Ronec    odd. MSSO 
- Dušan Kopecký    odd. MSSO 
- zástupce odboru právního a veřejných zakázek 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy,   
 
1. Zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení otevřeného výběrového řízení na dodavatele akce s 

názvem „MŠ Čtyřlístek, Tovačovského 166/27, Liberec 14 - oprava omítek a odizolování zdiva“ 
zadávanou formou veřejné zakázky malého rozsahu III.  

T: 04/2014 
 

2. Po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke schválení výsledek 
výběrového řízení a vítězného uchazeče,                                                    

T: 05/2014 
 

3. Uzavřít s vítězem výběrového řízení smlouvu na předmět zakázky a zajistit její řádnou realizaci                        

T: 05/2014 
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USNESENÍ Č. 346/2014 

Doporučení Komise pro veřejné zakázky 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. doporučení komise ohledně umístění informace na web zakazky.liberec.cz, jak se mají dodavatelé 
zachovat, pokud si myslí, že jim některá kvalifikační kritéria brání v účasti v soutěži, přestože se 
domnívají, že by byli schopni dodat službu v požadované kvalitě 

 
2. doporučení týkající se rozšíření statusu Komise pro veřejné zakázky o projednávání Odůvodnění 

veřejných zakázek k tzv. významným veřejným zakázkám dle §16a zákona o veřejných zakázkách 
zadávaných společnostmi s majoritním podílem Statutárního města Liberce 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, informovat komisi rady města o 
stanovisku rady města. 

USNESENÍ Č. 347/2014 

Protokol o následné kontrole organizace Základní škola, Česká 354, Liberec 25 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol o následné kontrole zaměřené na plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při 
veřejnosprávní kontrole organizace Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace, 
uskutečněné v roce 2013. 

USNESENÍ Č. 348/2014 

Protokol o následné kontrole organizace Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, 
Březinova 389/8 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z následné kontroly zaměřené na plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při 
veřejnosprávní kontrole organizace Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8, 
příspěvková organizace, uskutečněné v roce 2013. 

USNESENÍ Č. 349/2014 

Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací 
sociálního a zdravotního zaměření 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s aktualizací majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a 
zdravotního zaměření: 
 
1. Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace 
2. Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace 
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3. Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit aktualizované majetkové přílohy 
příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření zastupitelstvu města ke schválení. 

T: 24. 4. 2014 

USNESENÍ Č. 350/2014 

Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových 
organizací 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s aktualizací majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací: 
 
1. Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace 
2. Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace 
3. Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvková organizace 
4. Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace 
5. Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvková organizace 
6. Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace 
7. Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace 
8. Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace 
9. Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace 
10. Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvková organizace 
11. Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace 
12. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace 
13. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43,  
      příspěvková organizace 
14. Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace 
15. Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace 
16. Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace 
17. Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace 
18. Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace 
19. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44,  
      příspěvková organizace 
20. Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace 
21. Základní škola praktická, Liberec, Gollova 394/4, příspěvková organizace 
22. Základní škola praktická a Základní škola speciální, Liberec, Orlí 140/7,  
      příspěvková organizace 
23. Mateřská škola „V zahradě“, Liberec, Žitavská 122/68, příspěvková organizace 
24. Mateřská škola „Srdíčko“, Liberec, Oldřichova 836/5, příspěvková organizace 
25. Mateřská škola „Nad přehradou“, Liberec, Klášterní 149/16, příspěvková organizace 
26. Mateřská škola „Rolnička“, Liberec, Truhlářská 340/7, příspěvková organizace 
27. Mateřská škola „Sedmikráska“, Liberec, Vzdušná 509/20, příspěvková organizace 
28. Mateřská škola „Rosnička“, Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvková organizace 
29. Mateřská škola „Klubíčko“, Liberec, Jugoslávská 128/1, příspěvková organizace 
30. Mateřská škola „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvková organizace 
31. Mateřská škola „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, příspěvková organizace 
32. Mateřská škola Liberec, Stromovka 285/1, příspěvková organizace 
33. Mateřská škola „Delfínek“, Liberec, Nezvalova 661/20, příspěvková organizace 
34. Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8, příspěvková organizace 
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35. Mateřská škola „Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace 
36. Mateřská škola „Jizerka“, Liberec, Husova 184/72, příspěvková organizace 
37. Mateřská škola „U Bertíka“, Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvková organizace 
38. Mateřská škola Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace 
39. Mateřská škola „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvková organizace 
40. Mateřská škola Liberec, Klášterní 466/4, příspěvková organizace 
41. Mateřská škola Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace 
42. Mateřská škola „Beruška“, Liberec, Na Pískovně 761/3, příspěvková organizace 
43. Mateřská škola „Motýlek“, Liberec, Broumovská 840/7, příspěvková organizace 
44. Mateřská škola „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace 
45. Mateřská škola „Klíček“, Liberec, Žitná 832/19, příspěvková organizace 
46. Mateřská škola „Pohádka“, Liberec, Strakonická 211/12, příspěvková organizace 
47. Mateřská škola Liberec, Dětská 461, příspěvková organizace 
48. Mateřská škola „Malínek“, Liberec, Kaplického 386, příspěvková organizace 
49. Mateřská škola „Kytička“, Liberec, Burianova 972/2, příspěvková organizace 
50. Mateřská škola „Pastelka“, Liberec, Švermova 100, příspěvková organizace 
51. Mateřská škola „Hvězdička“, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace 
52. Mateřská škola „Pod Ještědem“, Liberec, U Školky 67, příspěvková organizace 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, předložit aktualizaci majetkových příloh ke zřizovacím 
listinám školských příspěvkových organizací zastupitelstvu města ke schválení. 

T: 24. 4. 2014 

USNESENÍ Č. 351/2014 

Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových 
organizací 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s aktualizací majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací: 
 
1. Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace 
2. Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace 
3. Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace 
4. Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit aktualizované majetkové přílohy ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových 
organizací Zastupitelstvu města ke schválení. 

T: 24. 4. 2014 

USNESENÍ Č. 352/2014 

Povolení výjimky z počtu dětí stanoveného § 23 zákona č. 561/2004 Sb. a vyhláškou 
MŠMT č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro Mateřskou školu, Liberec, 
Klášterní 466/6, příspěvkovou organizaci 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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povolení výjimky dle ustanovení § 23, odst. 5, zákona č. 561/2004 Sb., z počtu dětí stanoveného 
vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, informovat o povolení výjimky ředitelku 
Mateřské školy, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvkové organizace. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 353/2014 

Vnitřní platový předpis 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Vnitřní platový předpis pro stanovení platů ředitelů škol zřizovaných statutárním městem Liberec 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, postupovat při stanovení platů a odměn 
ředitelů škol zřizovaných statutárním městem Liberec v souladu s novým platovým předpisem. 

T: květen 2014 

USNESENÍ Č. 354/2014 

Návrh platového výměru pro ředitelku Mateřské školy „Kytička“, Liberec, 
Buriánova 972/2, příspěvkové organizace paní Bc. Danu Charyparovou od 1. 5. 2014 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Návrh platového výměru pro ředitelku mateřské školy paní Bc. Danu Charyparovou dle důvodové 
zprávy  

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, informovat o rozhodnutí rady města ředitelku 
mateřské školy. 

T: ihned 
 

Jmenování výběrové komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele DFXŠ 
Liberec 

Tento bod byl stažen z programu jednání.  

USNESENÍ Č. 355/2014 

Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvkové 
organizace 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

Mgr. Pavlínu Kubrovou na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, 
příspěvkové organizace, ke dni 1. 7. 2014 na dobu určitou šesti let 
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a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zajistit jmenovací dekret a jeho předání 
řediteli Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvkové organizace. 

T: červen 2014 

USNESENÍ Č. 356/2014 

Návrh odměny pro ředitelku Mateřské školy „Kytička“, Liberec, Buriánova 972/2, 
příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Návrh odměny pro ředitelku mateřské školy paní Hanu Teplíkovou dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, informovat o rozhodnutí rady města ředitelku 
mateřské školy. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 357/2014 

Návrh na podání výpovědi z nájmu bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výpověď z nájmu těmto nájemcům bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec: 
Grigoryan Armen, byt č. 2 (byt azylantský) 
Věnceslava Rydvalová, byt č. 2 (standardní 
byt) 
Magdalena Grundzová, byt č. 3 (standardní 
byt do úpravy) 
Lucie Grajcarová, byt č. 10 (standardní 
byt) 
Jan Mráz, byt č. 3 (standardní byt) 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zaslat výpovědi z nájmu uvedeným 
uživatelům do vlastních rukou. 

T: duben 2014 

USNESENÍ Č. 358/2014 

Smlouvy o ubytování, přidělení a výměny bytů ve vlastnictví statutárního města 
Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

1. prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu  
Vondráčkové Naděždě, prostor č. 10, Kateřinská 156, 

2. přidělení standardního bytu  
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Doležalové Simoně, byt č. 5, o velikosti 3+1, Žitavská 393, 
Charvátové Marcele, byt č. 22, o velikosti 2+1, Seniorů 1208, 
Procházkovi Petrovi, byt č. 13, o velikosti 1+0, Na Valech 787,  

3. přidělení bytů pro jednotlivce v domě zvláštního určení (DPS)  
Říhové Věře, byt č. 103, o velikosti 1+kk, Krejčího 1173, 
Brandové Marii, byt č. 504, o velikosti 1+kk, Krejčího 1174, (výměna) 
sestrám Čvančarovým, byt č. 503, o velikosti 2+kk, Krejčího 1174, 
náhradníky: manželé Bělinovi Jiří a Halina 

4. přidělení upravitelných bezbariérových bytů zvláštního určení  
Nožičkové Renatě, byt č. 101, o velikosti 2+1, U Sila 1203, 
náhradník: Venosová Jolana 
Drbohlavu Kamilovi, byt č. 8, o velikosti 1+0, Burianova 1070, 

5. přidělení bytů pro příjmově vymezené osoby 
spolku Fokusu, o. s. Liberec, byt č. 203, o velikosti 2+kk, Krejčího 1178,  

6. přidělení bytů startovacích 
Šustrovi Jiřímu,  byt č. 21, o velikosti 1+kk, Krajní 1578, 
náhradník: Charvátová Dana 

7. prodloužení nájemní smlouvy pro příjmově vymezené osoby 
Demlové Ivance, byt č. 506, o velikosti 1+kk, Krejčího 1176, 
Lagovi Giuliovi, byt č. 207, o velikosti 1+kk, Krejčího 1177, 
Danihelové Ivaně, byt č. 401, o velikosti 2+kk, Krejčího 1178, 
Krausovi Karlovi, byt č. 405, o velikosti 1+kk, Krejčího 1175, 
Kalinové Romaně, byt č. 407, o velikosti 3+kk, Krejčího 1175, 
manželům Prokešovým, Ivetě a Radimovi, byt č. 502, o velikosti 2+kk, Krejčího 1176, 
Grajcarovi Romanovi, byt č. 503, o velikosti 2+kk, Krejčího 1177, 
Janečkovi Milanovi, byt č. 203, o velikosti 1+kk, Krejčího 1177, bezbariérový 

8. přidělení bytů s věcně usměrňovaným nájemným 
Bartošové Monice, byt č. 103, o velikosti 1+0, U Sila 1203, 
Grundzové Evě, byt č. 403, o velikosti 1+0, U Sila 1203, 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, 
 
1. uzavřít nájemní smlouvu o ubytování v jednotce nízkého standardu s Vondráčkovou Naděždou, 
2. uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní s Doležalovou Simonou, Charvátovou Marcelou, 

Procházkou Petrem, 
3. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou s Říhovou 

Věrou, sestrami Čvančarovými, Brandovou Marií, 
náhradníky: manželé Bělinovi Jiří a Halina 

4. uzavřít nájemní smlouvu a pokyny na byty zvláštního určení bezbariérové – upravitelné s 
Nožičkovou Renatou,  
náhradník: Venosová Jolana 
Drbohlavem Kamilem, 

5. uzavřít nájemní smlouvy na byty pro příjmově vymezené osoby se spolkem Fokuse, o. s. Liberec 
6. uzavřít nájemní smlouvu na byty startovací s Šustrem Jiřím, 

náhradník: Charvátová Dana 
7. uzavřít dodatek na prodloužení nájemní smlouvy u bytů pro příjmově vymezené osoby s Demlovou 

Ivankou, Lagem Giuliovem, Danihelovou Ivanou, Krausem Karlem, Kalinovou Romanou, man. 
Prokešovými Ivetou a Radimem, Grajcarem Romanem, Janečkou Milanem, 

8. vystavit pokyn k uzavření nájemní smlouvy s věcně usměrňovaným nájemným s Bartošovou 
Monikou, Grundzovou Evou 

                                                                                                                     

T: 31. května 2014 



 28

USNESENÍ Č. 359/2014 

Přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra ČR 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra ČR na úhradu čistého nájemného 
nebo jeho části podle varianty č. II A ve výši 34.584,- Kč a účelové neinvestiční dotace 
na rozvoj infrastruktury obce ve výši 24.000,- Kč 

2. uzavření smlouvy o úhradě čistého nájemného mezi spoluvlastníkem bytu (SML), 
pronajímatelem bytu (Interma, a.s.) a Torgomem Ter – Mkrtchyanem (oprávněná osoba) 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, 
 
1. zajistit uzavření smlouvy o úhradě čistého nájemného a splnění podmínek pro čerpání 

a vyúčtování poskytnuté dotace 

T: 31.12.2014 
2. informovat odbor správy majetku o přidělení dotace na rozvoj obce 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 360/2014 

Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Dopravní podnik 
měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. 

Rada města po projednání 

d o p o r u č u j e  

delegovat Mgr. Jiřího Šolce, náměstka primátorky, jako zástupce statutárního města Liberec na jednání 
valné hromady společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce na Nisou, a. s., (IČ: 47311975, se 
sídlem Mrštíkova 3, Liberec 3, 461 71), která se bude konat ve středu 28. května 2014 v 10.00 hodin 
v sídle společnosti  

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit materiál Zastupitelstvu města Liberec 
k projednání. 

T: 24.4.2014 

USNESENÍ Č. 361/2014 

Doporučení komise pro zdraví a prevenci sociálně patologických jevů 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

doporučení komise pro zdraví a prevenci sociálně patologických jevů týkající se aktualizace webových 
stránek města Liberce v sekci Komunitní plánování a zpracování koncepce primární prevence sociálně 
patologických jevů za účelem získání finančních prostředků z Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit realizaci doporučení komise dle důvodové 
zprávy. 
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USNESENÍ Č. 362/2014 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na projekt „Pavilon leknínů Botanické zahrady 
Liberec“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na projekt „Pavilon leknínu Botanické zahrady Liberec“ 
v rámci IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ 

a  u k l á d á  

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uzavření 
příslušného dodatku. 

T: 04/2014 

USNESENÍ Č. 363/2014 

Smlouva o poskytnutí dotace a přijetí dotace na projekt „Pavilon leknínů Botanické 
zahrady Liberec“ 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“ 
z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 

2. s přijetím dotace na projekt „Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“ z Regionálního 
operačního programu NUTS II Severovýchod; poskytnutá dotace bude činit 85% z celkových 
způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 9,615.458,53 Kč; 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit uzavření předmětné Smlouvy a přijetí 
dotace ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 24.4.2014 

USNESENÍ Č. 364/2014 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace pro projekt „Parky Lidové sady II.“ 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace pro projekt „Parky Lidové sady II.“ 
realizovaný v rámci IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit uzavření předmětného dodatku 
ke Smlouvě o poskytnutí dotace ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 24.4.2014 

USNESENÍ Č. 365/2014 

CAO - dodatek č. 3 dotační smlouvy 
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Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace k projektu „Centrum aktivního odpočinku 
– Lidové sady“ 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 04/2014 

USNESENÍ Č. 366/2014 

Projekt „Volnočasové plochy Liberec I“ - nájemní smlouva - Povodí Labe, státní 
podnik 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy na části pozemků p.č. 994 a p.č. 1023/1 v k.ú. Starý Harcov, o celkové 
výměře 40 m2, s vlastníkem pozemků Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 
03 Hradec Králové, IČ 70890005, za roční nájemné ve výši 1.200,- Kč + DPH v zákonné výši, celkem 
1 452,- Kč 

a  u k l á d á  

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uzavření 
příslušné smlouvy. 

Termín: 04/2014 

USNESENÍ Č. 367/2014 

IPRM Rochlice - Dodatek č. 2 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením Dodatku č. 2 k dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města 
s Českou republikou – Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15, Praha 1  

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 04/2014 

USNESENÍ Č. 368/2014 

SVS, a.s. – protokolární předání a nájem stavby vodovodního a kanalizačního řadu v 
k. ú. Starý Harcov (ul. Vlčí vrch) 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

podání žádosti statutárního města Liberec o spolufinancování stavby a uzavření nájemní smlouvy na 
provozování vodovodního řadu HD - PE 90 v délce 135 a kanalizačního řadu PVC 250 v délce 61,9 m 
vybudované na pozemku parc. č. 34 v k. ú. Starý Harcov (ul. Vlčí vrch) se Severočeskou vodárenskou 
společností, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469  
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a  u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
podepsat žádost města o spolufinancování stavby a nájemní smlouvu na provozování vodovodního a 
kanalizačního řadu na p.p.č. 34 v k. ú. Starý Harcov se Severočeskou vodárenskou společností a.s.  

T: 06/2014 

USNESENÍ Č. 369/2014 

SVS, a. s. – protokolární předání a nájem stavby vodovodního a kanalizačního řadu v 
k. ú. Starý Harcov (ul. Sluneční stráň) 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

podání žádosti Statutárního města Liberec o spolufinancování stavby a uzavření nájemní smlouvy na 
provozování vodovodního řadu PE 110 v délce 116,7 m a gravitační kanalizace PVC DN 300 v délce 
146,6 m + 9 x revizní šachta na pozemku parc. č. 68/1, 450/7, 450/39, 450/9, 450/38, 450/31, 450/2, 
462 a 468/2 v k.ú. Starý Harcov (ul. Sluneční stráň) se Severo-českou vodárenskou společností a.s., se 
sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469   

a  u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
podepsat žádost města o spolufinancování stavby a nájemní smlouvu na provozování vodovodního a 
kanalizačního řadu na p.p.č. 34 v k. ú. Starý Harcov se Severočeskou vodárenskou společností, a. s.  

T: 06/2014 

USNESENÍ Č. 370/2014 

Smlouvy o výpůjčce vybavení mezi SML a základními školami 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smluv o výpůjčce vybavení, které bylo pořízeno v rámci projektu „Rozvoj využití 
interaktivní techniky na ZŠ města Liberec“ (CZ.1.07/1.1.229/02.0037), s příspěvkovými organizacemi 
města, kterými jsou: 
Základní škola, Liberec ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace 
Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace 
Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace 
Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace 
Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace 
Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace 
Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit uzavření smluv o výpůjčce vybavení 
s výše uvedenými příspěvkovými organizacemi. 

Termín: 05/2013 

USNESENÍ Č. 371/2014 

Cílové koncepty projektu 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Cílový koncept projektu „Nový systém řídící kontroly pro statutární město Liberec“ a Cílový 
koncept projektu „Zavedení systému korporátního řízení města Liberce“ 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, informovat radu města o další realizaci klíčových 
aktivit projektu.  

Termín: 10/2014 

USNESENÍ Č. 372/2014 

Plán spolupráce a komunikace s aktéry a veřejností při přípravě IPRÚ Liberec – 
Jablonec nad Nisou 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

předložený Plán spolupráce a komunikace s aktéry a veřejností při přípravě Integrovaného plánu 
rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou  

a  u k l á d á   

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku, zajistit jeho plnění po celou dobu přípravy, realizace a 
udržitelnosti IPRÚ. 

 

Návrh postupu řešení problematiky CZT v Liberci  

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.  

 

USNESENÍ Č. 373/2014 

Návrh k pořízení 74. změny Územního plánu města Liberec - návrh č. 74/1 

Rada města po projednání  

d o p o r u č u j e   

Zastupitelstvu města Liberec neschválit návrh k pořízení 74. změny Územního plánu města Liberec č. 
74/1 dle přílohy  

a  u k l á d á   

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky statutárního města Liberec, zajistit předložení návrhu 
č. 74/1 uvedeného v 74. změně Územního plánu města Liberec k projednání na zasedání Zastupitelstva 
města Liberec.  

Termín: do 24.4.2014 

USNESENÍ Č. 374/2014 

Vydání 51. změny Územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 
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s c h v a l u j e  

předložení materiálu „Vydání 51. změny Územního plánu města Liberec“ Zastupitelstvu města 
Liberec, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit a vydat navrženou 51. změnu Územního plánu města Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky statutárního města Liberec, zajistit předložení 
materiálu „Vydání 51. změny Územního plánu města Liberec“ k projednání na zasedání 
Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: do 24. 4. 2014 

USNESENÍ Č. 375/2014 

Pověření delegáta na valnou hromadu členů Euroregionu Nisa 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

Ing. Jiřího Rutkovského, náměstka primátorky, zastupováním statutárního města Liberec na jednání 
valné hromady Euroregionu Nisa, IČ: 00832227, adresa: Euroregion Nisa, třída 1. máje 858/26, 460 01 
Liberec, která se koná dne 18. dubna 2014 v budově Libereckého kraje. 

USNESENÍ Č. 376/2014 

Pověření delegáta na valnou hromadu Krajské nemocnice Liberec, a. s. 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

Kamila Jana Svobodu, náměstka primátorky, jako zástupce statutárního města Liberec na jednání valné 
hromady Krajské nemocnice Liberec, a. s., IČ: 27283933, Husova 10, 46 63), Liberec, která se bude  
konat v červnu tohoto roku 

d o p o r u č u j e  

navrhnout jmenování člena dozorčí rady pana Ing. Františka Hrušu  

T: červen 2014 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit materiál Zastupitelstvu města Liberec 
k projednání. 

T: duben 2014 

USNESENÍ Č. 377/2014 

Návrh na určení auditora účetní závěrky roku 2013 společnosti Sportovní areál 
fotbal, a. s. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

ve funkci valné hromady společnosti Sportovní areál fotbal, a.s., auditora pro rok 2013, společnost 
BDO Audit, s.r.o., se sídlem Olbrachtova 1980/5, PSČ 140 00, Praha 4. 
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USNESENÍ Č. 378/2014 

Externí pronájem volebních místností  
Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

uzavření nájemních smluv, souvisejících se zajištěním volebních místností pro volby do Evropského 
parlamentu se subjekty a za podmínek uvedených v důvodové zprávě  

a  u k l á d á   

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, podepsat tyto nájemní smlouvy. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 379/2014 

Plnění usnesení rady města za měsíc březen 2014 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou zprávu 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínů sledování usnesení a s vypuštěním ze sledování usnesení tak, jak jsou navrženy 
v předložené zprávě. 

 

USNESENÍ Č. 380/2014 

Hodnocení 3. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 3. 2014 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

konalo dne 27. března 2014, primátorku města, náměstky primátorky, člena Rady města Liberec 
a předsedu představenstva společnosti Sportovní areál Ještěd, Ing. Mgr. P. Černého, a tajemníka 
Magistrátu města Liberec, Ing. J. Fadrhonce. 

USNESENÍ Č. 381/2014 

Organizační zajištění 4. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 24. 
dubna 2014 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 4. řádného zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 24. dubna 2014 v 15.00 hodin v zasedací 
místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 
 
1. Zahájení, schválení pořadu jednání 
2. Diskuse občanů 
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3. Věcný záměr dohody o částečném narovnání mezi statutárním městem Liberec a společností 
ELTODO-CITELUM, s. r. o., a informace o soudním sporu mezi statutárním městem Liberec a 
společností ELTODO CITELUM, s. r. o. 

4. Informace – Projektový záměr modernizace Krajské nemocnice Liberec, a. s.  
5. Majetkoprávní operace – MO Liberec - Vratislavice n/N. 
6. Smlouva o revolvingovém úvěru a smlouva o zastavení pohledávky – MO Liberec - Vratislavice 

n/N 
7. Majetkoprávní operace - prodej pozemků 
8. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků 
9. Majetkoprávní operace – záměr bezúplatného převodu objektu 
10. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a 

zdravotního zaměření 
11. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací 
12. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací 
13. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 15. 7. 2010 mezi statutárním městem Liberec a 

Sportovním areálem Ještěd, a. s. 
14. Směnečný program na základě smlouvy o směnečném programu uzavřené mezi Statutárním 

městem Liberec a Českou spořitelnou, a. s. dne 10. 3. 2014 („Smlouva o směnečném programu“), 
zajišťovací dokumentace Směnečného programu a další Dokumentace programu uvedená ve 
Smlouvě o směnečném programu (společně jako „Dokumentace programu“), Směnečný program 
dle nabídky České spořitelny, a. s., směnečný program dle nabídky České spořitelny, a. s. 

15. Změna emisních podmínek a zástavní smlouvy vydaného komunálního dluhopisu a další 
dokumentace související se záměrem přefinancování dluhopisu 

16. Návrh rozpočtového opatření č. 3a – DOTACE statutárního města Liberec na rok 2014 
17. Návrh rozpočtového opatření č. 3b statutárního města Liberec na rok 2014 
18. Opakovaná nabídka k odkoupení budovy a pozemků Vysoké školy Karla Engliše 
19. IPRM Rochlice – Dodatek č. 2 
20. MFRB – návrh na úpravu čl. II Smlouvy o přidělení prostředků z MFRB reg. č. 7003/06/0217 
21. Smlouva o poskytnutí dotace a přijetí dotace na projekt „Pavilon leknínů Botanické zahrady 

Liberec“ 
22. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace pro projekt „Parky Lidové sady II.“ 
23. CAO – dodatek č. 3 dotační smlouvy 
24. Vyúčtování dotace k výsledku hospodaření na zajištění správy, provozu a údržby hřbitovů v roce 

2013, poskytnuté Technickým službám města Liberec, a. s. 
25. Návrh na přidělení dotací na podporu recyklace odpadů z rozpočtu Odboru správy veřejného 

majetku SML pro rok 2014 
26. Návrh správní rady Ekofondu na rozdělení dotací Ekofondu pro rok 2014 
27. Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu za rok 2013 
28. Návrh na čerpání fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací 
29. Návrh k pořízení 74. změny Územního plánu města Liberec – návrh č. 74/1 
30. Vydání 51. změny Územního plánu města Liberec 
31. Pověření delegáta na valnou hromadu Krajské nemocnice Liberec, a. s. 
32. Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a 

Jablonce nad Nisou, a. s. 
33. Protokol z kontrolní akce č. 4/2013 „Kontrola Smutečního fondu města Liberec a smlouvy 

uzavřené mezi statutárním městem Liberec a LIKREM, s. r. o., Liberec“ 
34. Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2014 
35. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 3. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo 

dne 27. března 2014 
36. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 
 
 
 
Přílohy: k usnesení č. 344/2014 
             k usnesení č. 373/2014 
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Rada města vzala na vědomí tyto písemné informace:  

 
I. Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2014 

II. Protokol z kontrolní akce č. 4/2013 „Kontrola „Smutečního fondu“ města 
Liberec a smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a LIKREM, s.r.o., Liberec“ 

III. Projektový záměr modernizace KNL  
 

 
 
 
 
V Liberci dne 22. dubna 2014 
 
 
 
 

 
 
 
 

            Mgr. Jiř í  Šolc,  v.  r .            Mgr.  Martina Rosenbergová,  v .  r .  
             náměstek primátorky                           primátorka města 



Příloha k usnesení č. 344/2014 

 

 

 

č.  Zařízení  Akce  Náklady (odhad) Kč vč. 

DPH 

Termín 

realizace 

1.  ZŠ Liberec, ul.   U 

Školy 

Rekonstrukce kuchyně  2.800.000,‐ Kč  7/8‐2014 

2.   ZŠ Liberec, ul. 

Česká 

Výměna 2 ks konvektomatů  380.000,‐ Kč  7‐2014 

3.  ZŠ Liberec, ul. 

Barvířská 

Výměna 50 ks oken  750.000,‐ Kč  7/8‐.2014 

4.  ZŠ Liberec, ul. 

Kaplického 

Rekonstrukce 

přístupové    plochy 

600.000,‐ Kč  7‐8/2014 

5.  ZŠ Liberec, ul. 

Švermova 

Výměna 28 ks oken, 

rekonstrukce vnitřní dispozice 

– navýšení kapacity o 50 dětí ‐

              2 učebny, 

rekonstrukce sociálního 

zařízení v tělocvičně 

1.650.000,‐ Kč  7/8‐2014 

6.  ZŠ Liberec, ul. 

Sokolovská 

Rekonstrukce kanalizace  350.000,‐ Kč  7/8‐2014 

7.  MŠ Sluníčko, ul. 

Bezová 

Rekonstrukce elektro  200.000,‐ Kč  7/8‐2014 

8.  MŠ Rolnička, ul. 

Truhlářská 

Výměna 20 ks oken, 

rekonstrukce podlahy 

250.000,‐ Kč  7/8‐2014 

CELKEM   6.980.000,‐Kč   



Příloha: Registrační list – návrh č. 74/1 

Podnět na změnu územního plánu č. 74/1 
1. Údaje o žadateli 

1.1. Jméno a příjmení žadatele 

(název firmy nebo sdružení, 

jméno statutárního zástupce) 

 

1.2. Adresa 

(u právnické osoby adresa 

sídla, u skupiny žadatelů 

adresa kontaktní osoby)  

 

1.3. Č.j. / datum podání CJ MML 045016/14, doplnění CJ MML 057300/14 

2. Popis změny 

2.1. Lokalita  

 Katastrální území Staré Pavlovice 

 Parcelní číslo 773/6 

 Druh pozemku trvalý travní porost 

 Další specifikace 773/6 = 1007 m2
 

 Funkce dle platného ÚP plochy přírody a krajiny – trvalé travní porosty 

2.2. Požadavek na změnu bydlení čisté 

 Odpovídá funkci plochy bydlení čistého 

3. Prokázání právního zájmu na podání podnětu 

3.1. Vlastnictví pozemku vlastník 

3.2. Investiční záměr  

3.3. Ostatní  

4. Další doklady 

4.1. Studie  

4.1. Situační nákres  

4.2. Předběžná stanoviska 

dotčených osob a orgánů 

 

4.3. Jiné  

5. Stanovisko odboru hlavního architekta 

Řešeno v rámci pořizovaného ÚP s ohledem na celkovou koncepci. V návrhu ÚP pro veřejné projednání plochy 

Z – plochy sídelní zeleně. 

 

6. Doporučení odboru ke schválení podnětu NE 

7. Doporučení výboru pro rozvoj a územní plánování NE 

 

 

Příloha k usnesení č. 373/2014
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